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§1 Årsmötet öppnas av Per Östlund
Ett ljus tänds för under året avlidna medlemmar. En tyst 
minut påkallades för dessa 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:
Som ordförande valdes Per Östlund och som sekreterare 
Hans Örming . Inga andra förslag kom
Till Justeringsmän valdes Lars Nord och Anita  Hultgren
Inga andra förslag kom 

&3 Upprättande av röstlängd:
Närvarolista inklusive deltagare via videolänk godkändes 
som röstlängd.
Totalt 27 st röstberättigade (18 uppkopplade + 9 i 
rummet)

§4 Beslut tas om att årsmötet är behörigen utlyst.
Kallelsen utskickad mer än 30 dagar före så årsmötet 
beslutade att mötet var behörigen utlyst.

&5 Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes

§6 Föredragande och godkännande av 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och 
revisionsberättelse:
Föredragning av Per som gick igenom 
verksamhetsberättelsen. Vi har nu 330 medlemmar för 
övrigt hänvisas till skriftliga verksamhetsberättelsen



Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och beslutar att 
den läggs till handlingarna 
Gert Westergren föredrog resultat o balansräkning samt 
årsbokslut:
2019 resultat 13.974:- Nedåtgående trend framför allt pga 
pundkursen gått upp samt att moderklubben höjt avgiften 
till 82 GBP. Ca 70:- återstår för svenska sektionen efter att 
moderklubben fått betalt.
Årsmötet fattar beslut godkänner årsredovisningen o 
lägger till handlingarna 
Revisorberättelse:
Stefan Kulander föredrog revisionsberättelsen
Revisor Carl Malmeus tillstyrker resultat o balans 
räkningen samt föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

&7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter:
Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

&8 Inkomna motioner och styrelsens förlag: 
Kaj Adolfsson och Rune Sahlberg har inkommit med en 
motion angående brist på  information till medlemarna.
Styrelsen meddelar att den beslutat att skriva notes från 
styrelsemöten som läggs ut på hemsidan
Motionärerna godkänner den ordningen och förklarar sig 
nöjda med det beslutet

§9 Val av styrelserepresentanter o Suppleanter :
Valberedningens förslag presenterades av Lars Nord.
Per Östlund ordf. 1 år kvar 
Kassör Gert Westergren 1 år kvar
Chefredaktör Jan Segerfeldt 1 år kvar
Ledamot Åke Hultgren 1 år kvar.



Vise ordf Stefan Tanzborn  omval ett år 
Sekreterare Hans Örming omval 2 År
Nyval Hans Lindqvist 2 År
Omval Suppleant Magnus Almer  och Suppleant Stefan 
Kulander 
Årsmötet fattade beslut i enlighet med valberedningens 
förslag
Förslag kom på mötet om att utöka styrelseantalet med 
nya ledamöterna Björn Sundqvist och Margareta 
Insulander.
Årsmötet beslutade att inga ytterligare nyval utförs och 
frågan bereds till nästa ordinarie årsmöte

§10 Val av revisorer:
Till ordinarie revisor valdes Carl Malmeus på 1 år och som 
suppleant valdes Bengt Stånge på 1 år

&11 Tillsättande av valberedning: 
Lars Nord avgår. Sittande Michael Insulander kvarstår och 
omväljs på ett år Nyval av Johan Hultstam på ett år 

&12 Lägesrapport Moderklubben:
Styrelsen bortröstad o ny styrelse framröstad.
Mycket god stämning i nya styrelsen . Deklaration utfärdad
att likställa engelska o kontinentala sektioner. 

§13 Fastställande av årsavgift:
Vi har väldigt lite i kassan samt att huvuddelen av 
årsavgiften går till moderklubben i England. Styrelsens 
förslag att höja till 1250:- Godkändes av årsmötet.

§14 Stadgeändring: 
Lars Nord föredrog stadgegruppens ändringsförslag,



Förslaget till ändrade stadgar godkändes av årsmötet

&15 Årsmöte 2021:
Torskogs Slott 21-23/5 2021 Tjölöholms Classic den 23/5 
erbjuds vi komma till efter avslutat RREC årsmöte.

&16 Årsmöte 2022 :
Mariehamn på Åhland. Stefan Tanzborn och Magnus Almer
fortsätter arbetet med programmet.

&17 Övriga frågor:
Per förevisar en 50 års badge  som ges till Hans Gelin efter 
årsmötet. Bilder tas vid överlämnandet och läggs ut på 
Hemsidan. 

§18  Ordföranden tackade medlemmarna för ett väl utfört 
årsmöte, önskade god jul och gott nytt år och avslutade 
mötet

Per Östlund Ordf                        Hans Örming Sekreterare

Justeras

Lars Nord                                 Anita Hultgren


